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یکی از مهمترین مالحظات از نظر هر دیوارهنورد ،موقعیت دیواره است؛ یعنی کدام سمت آن ،رخ
اصلی است یا اینکه آن به سمت خورشید است یا باد .وقتی همهی شرایط یک دیوار را به خوبی
بسنجیم ،میتوانیم تصمیم درستی درباره نوع لباس ،میزان آب موردنیاز و حتی پایداری صخره
بگیریم.
این موضوع مخصوصا در قطب جنوب که دمای آن زیر نقطه انجماد است ،اهمیت زیادی دارد .
کوهنوردان در این منطقه دنبال اهدافی با بهرهمندی از آفتاب هستند .یعنی ،در نیمکرهی جنوبی
باید دیوارههایی انتخاب کنند که رو به شمال باشد.
کنراد آنکر میگوید :زمانی که در پایگاه اصلی هستیم ،اولین کاری که میکنیم این است که یک ساعت خورشیدی
درست کنیم و زمان اوج خورشید را بر اساس  ( UTCساعت هماهنگ جهانی یا یوتیسی ) ( UTCیک استاندارد
زمان اتمی برای تعیین ساعتها و اختالفات زمانی در سراسر جهان است) .
ساعت هماهنگ جهانی تنها  ۰٫۹ثانیه با ساعت گرینویچ اختالف داردو برای بسیاری از کاربردهای روزمره چنین
اختالفی قابل صرفنظر کردن است .
در هنگام تعیین مخفف این عبارت ،فرانسویان اصرار کردند که باید عبارت فرانسوی آن مخفف گردد که در نهایت
تصمیم بر آن شد که از یوتیسی استفاده شود که نه مخفف انگلیسی آن سییوتی (به انگلیسی ): CUT: coordinated universal timeو نه مخفف
فرانسوی آن تییوسی (به فرانسوی ) : TUC: temps universel coordonnéاست  ) .اندازهگیری کنیم .این اطالعات به کوهنوردان کمک میکند که
استراتژی زمانی مناسبی برای پیمودن مسیرها را تعیین کنند .

سال دوستی ایران و اتریش به مناسبت یکصدو هفتادو پنجمین سالگرد صعود

چرا کوهنوردی میکنیم؟

”تئودور کوچی” به عنوان نخستین اطریشی به کوه دماوند

چرا این همه سختی و مشقت را تحمل میکنید؟ چه انگیزهای شما را این

در طی جلسات هفته اخیر بین فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی و

چنین برای رفتن به این منطقه که شاید آبستن حوادث برایتان باشد بر

سفارت اطریش در ایران ،به مناسبت یکصد و هفتاد و پنجمین سالگرد اولین صعود

میانگیزد؟ همین سوالها موجب شد تا ذهنم در مسیر حرکت به این قله
درگیر باشد؛ تا کمی به تفسیر صعود و فرهنگ کوهنوردی فکر کنم .
البته رسیدن به پاسخ این پرسشها که شاید برای کسانی که حتا صبحها نیز

کوهنورد برحسته اتریشی به قله دماوند و سال دوستی میان ایران واطریش یک
صعود در فصل تابستان به مناسبت این رویداد برگزار گردد.
جلسات فنی وکارشناسی رویداد فوق با حضور نمایندگان کوهنوردی ایران و
اتریش ،بخش بین الملل و تشریفات نیز حضور داشتند.

اراده کنار زدن پتو و بیرون آمدن از رخت خواب گرم و نرمشان را

جلسات بعدی این رویداد طی روزهای آینده برگزار و مراتب این رویداد

ندارند ،کمی دشوار و ناشدنی باشد .چون اصوال این دسته از مردم که

بررسی خواهد شد.

کوهنوردی نمیکنند ،نمیتوانند آن را به عنوان یک فعالیت یا ورزش
فکری قلمداد کنند .از همین رو آنچه که برای روشن شدن اصل کوهنوردی باید بیان شود ،بیشتر
جنبه تجربی و حس لذت گُنگی را خواهد داشت که درک میشود اما نمیتوان به شکل کامل آن را
توضیح داد .
بنابراین برای تفسیر فلسفه کوهنوردی به ناچار باید به تعمیم برخی از انگارهها و صفات درونی هر
کوهنورد رجوع کنیم .چراکه ممکن است هر یک از کوهنوردان ،درکی متفاوت از کوه و طبیعت داشته
باشند .اما آنچه در میان همه کوه رو ها مشترک به نظر میرسد این است که اغلب کوهنوردان چه
حرفهای یا مبتدی بیشترین لذت را زمانی از کوه میبرند که دو یا سه روز از انجامش گذشته باشد.
البته پیمایش مسیر کوهنوردی و احساس قرابت با طبیعت خودش نیز به تنهایی حس خوشایند و
فرحناکی به انسان منتقل میکند .
ولی بی شک یک کوهنورد زمانی لذت رضایتمندانه یک صعود را درک خواهد کرد که مشقّت و
دشواری ناشی از صعود پایان یافته باشد .این رضایتمندی در اصل همان کشش و جاذبهای است که
موجب میشود کوهنوردان بار دیگر برای صعودی دیگر  -چه بسا دشوارتر -برنامه بریزند .چونکه
پیامد لمس موفیقت ها و برفراز قله ایستادن همواره با ایجاد انگیزه و افزون شدن آن رابطه مستقیم دارد .ناگفته نماند که در همین راستا نیز دو نگرش

وجود دارد؛ چون عدهای ممکن است گمان کنند «قله» مترادف نقطه پایان است و برخی هم این پندار را دارند که ایستادن بر فراز «قله» استعارهای از
انتهای بخش دشوار زندگی است .
با این حال ،کوهنوردان به خوبی درک کردهاند که ورزش کوهنوردی حتی اگر جنبه ماجراجویانه یا چالش برانگیز داشته به تقویت جنبههای خوب
شخصیت یک انسان کمک خواهد کرد .تا آنجا که حتی میتوان مدعی شد «تکامل» یعنی «صعود» و «صعود» نیز یعنی همان «تکامل» که ابعاد شخصیتی و
جسمی ما انسانها را برای برگزیدن روشهای متعالی زندگیمان تقویت خواهد کرد .
اما در کوهنوردی جنبه دیگری هم نهفته است و آن مقوله «فرهنگ» است .باید یادآور شد که منظور از فرهنگ در کوهنوردی که بر پایه اصولی خاص بنا
شده است ،مترادف «اخالق» است .کوهنوردی تنها رشتهای از ورزش است که «رقابت» در قاموس آن نمیگنجد .همین اصل هم موجب پویایی فکری،
رفتاری ،کالمی و عاطفی کوهنورد نسبت به یکدیگر و محیط شده است .
اخالق یا فرهنگ کوهنوردی ،ذهن انسان را آبستن این موضوع میکند که «من» ،بر خویشتن تسلط دارم و باید بر اصولی که موجب یکپارچگی روابط
انسان با خالق ،انسان با همنوع ،انسان با محیط است پایبند باشم .این هنجارها به تدریج در انسان تقویت میشود که نسبت به امور مختلف مسئولیتپذیر
باشد و از خود محوری پرهیز کند و اجتماع پذیر باشد .
اگر به طور خالصه بخواهیم مصداقی برای یکپارچگی راوابط سه گانهای که اشاره شد بیاوریم ،باید گفت :بیشتر کوهنوردان بر اصل شکرگزاری از نعمتها
خداوند توجه خاص دارند؛ چراکه به این نتیجه رسیدهاند که قوهای فراتر از هر چیز دیگری توانسته چنین منظرههایی را خلق کند و به آنها توان حرکت
بدهد .
کوهنوردان نسبت به یکدیگر برابری را احساس میکنند و این یکسان بودن در همه ابعاد ارتباطی کوهنوردان سببساز ایستادن بر فراز قله خواهد شد .
کوهنوردان به این خودآگاهی می رسند که رابطه میان انسان و طبیعت یک رابطه تعاملی و دوطرفه است و انسان هر اندازه که از محیط زیست خود
مراقبت و محافظت داشته باشد به همان اندازه از سالمت روحی ،فکری و جسمی برخوردار خواهند شد و به آسایش دست خواهند یافت .

ممنوعیت کوهنوردی انفرادی از قله اورست
نپال طبق قوانین جدید ،کوهنوردان انفرادی را از کوه اورست ممنوع میکند.
نپال کوهنوردی انفرادی را از کوههای خود ،از جمله کوه اورست ،جهت کاهش حوادث ممنوع کرده است.
مقررات ایمنی جدید نیز کوهنوردان دو نفره و کوهنوردان نابینا را از صعود به باالترین قله جهان منع کرده است.
یک مقام رسمی گردشگری گفت :قانونهای کوهنوردی بایدتجدیدنظر شوند.
تعداد قابلتوجهی از کوهنوردان در سال جاری تالش کردهاند به اورست صعود کنند؛ اما در بین این
رکوردشکنیها در تالش برای صعود به اورست ،تلفات زیادی نیز به بار آمده است.
تعداد مرگ و میرها در فصل گذشته  ۶تن بوده است .در این بین مرد  ۸۵سالهای به نام  Min Bahadur Sherchanدر تالش برای کسب عنوان پیرترین
صعودکننده به باالترین قله جهان درگذشت .یک کوهنورد سوئیسی معروف به نام  ، Ueli Steckنیز در پی صعود تک نفری به کوه همسایه اورست
درگذشت.
طبق مقررات جدید ،کوهنوردان خارجی باید توسط یک راهنما ،راهنمایی شوند .مقامات امیدوار هستند که این قانون جدید فرصتهای شغلی بیشتری
برای راهنماهای کوه نپال ایجاد کند.
اما این تصمیم دولت برای ممنوعیت دونفره کوهنوردان و کوهنوردان با مشکل بینایی مورد انتقاد برخی از افراد قرار گرفت.
در یک پست فیس بوک ،هاری ، Budha Magarاز مشتاقان فتح قله اورست که زمانی در افغانستان مستقر بود و دو پایش را از دست داد ،گفت که این
حرکت تبعیضآمیز و بیعدالتی است .او گفت:
مهم نیست دولت چه تصمیم می گیرد من از کوه اورست صعود خواهم کرد .هیچ چیز غیرممکن نیست.
بیش از  ۲۰۰نفر از سال  ۱۹۲۰در اورست جان خود را از دست دادهاند و اکثریت قریب به اتفاق مرگ و میرها از سال  ۱۹۸۰اتفاق افتاده است.
کوهنوردان در اورست از دالیل مختلفی میمیرند؛ بیش از  ۲۰درصد از آنها در معرض آفتاب یا بیماری کوهی حاد کشته شدهاند.
طبق آمار موجود در پایگاه داده هیمالیا در سال  ،۲۰۱۵بیشترین افرادی به علت بهمن ( ۲۹درصد) جان خود را از دست دادند و آمار باالی بعدی از آن
متعلق به کسانی که سقوط کردهاند ( ۲۳درصد).

